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Zápis z jednání představenstva  ČLK, 

konaného dne 15.12.2022 od 9:00 hodin v prostorách ČLK 

Přítomni: MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Aszalayová, MUDr. Dernerová, 

MUDr. Dobeš, MUDr. Dvorník, MUDr. Henčlová, MUDr. Jehlička, Ph.D., 

MUDr. Kubíček, MUDr. Lindovský, MBA, MUDr. Mach, MUDr. Mečl, MUDr. 

Němeček, MUDr. Přáda, MUDr. Trnka. 

Omluveni:     MUDr. Dostalíková, MUDr. Doležal, MUDr. Monhart, MUDr. Sedláček,  

                       MUDr. Šťastný. 

Přizváni: MUDr. Vedralová, Mgr. Valášek, MBA, MUDr. Sojka. 

 

Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil v hodin zasedání 

představenstva. Přítomno 14 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné. 

 

 

1) Připomínky k minulému zápisu  

 

 

2) Vnitřní činnost 

 

Informace o počtu nových členů ČLK 

V listopadu 2022 bylo přijato celkem 52 lékařů: 

     z toho bylo    13    lékařů se státní příslušností SR, 

     6    lékařů s jinou státní příslušností, 

                 6    lékařů se slovenskou LF, 

      1   lékař se zahraniční LF. 

V tomto období nebyla žádná žádost o přijetí posouzena jako pozdní vstup. 

V roce 2022 požádalo celkem 175 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti. 

Představenstvo bere informace na vědomí. 

 

 

Informace o stavu financí ČLK 

   Na základě usnesení představenstva z listopadu 2020 zpracovala paní Lakvová za 

ekonomické oddělení informaci o stavu financí na účtu komory a o očekávaných příjmech a 

výdajích v prosinci 2022. 

Představenstvo bere informaci ekonomického oddělení ČLK na vědomí.  

Hlasování – přítomno 14 hlasujících: 

pro:     14 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Žádost OS ČLK Jeseník o dotaci 

   Tak jako v předchozích letech OS ČLK Jeseník žádá i letos o finanční dotaci ve výši 25 

000,- Kč k vyrovnání svého rozpočtu. OS Jeseník má pouhých 112 členů, přičemž ze 103 

platících členů je 27 nepracujících důchodců. S ohledem na geografickou situaci nepřipadá v 

úvahu jeho sloučení s jiným okresním sdružením. 

Představenstvo schvaluje dotaci pro OS ČLK Jeseník ve výši 25 000,- Kč. 

Hlasování – přítomno 14 hlasujících: 

pro:     14 

proti:    0 
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zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Ples lékařů Českých 

   25. reprezentační Ples lékařů českých, který pořádá ČLK spolu s LOK-SČL se po dvou leté 

nucené přestávce uskuteční v sobotu 28.1.2023 v Paláci Žofín v Praze. Hlavními hosty budou 

Monika Absolonová a Vladimír Hron. Účastníci se mohou těšit na tradiční diskotéku pro 

starší a pokročilé Miloše Skalky a také na večeři zdarma.  

Představenstvo bere informaci na vědomí.  

Hlasování – přítomno 14 hlasujících: 

pro:     14 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Cena prezidenta ČLK za přínos celoživotnímu vzdělávání lékařů - vyúčtování 

    Výroční setkání školitelů celoživotního vzdělávání ČLK se uskutečnilo v prostorách 

Lékařského klubu v sídle ČLK v Domě lékařů dne 22.11.2022 a v jeho rámci Cenu prezidenta 

ČLK za přínos celoživotnímu vzdělávání lékařů převzala prof. MUDr. Eva Králíková, CSc. 

   Náklady na výroční seminář ve výši 97 454,- Kč jsou pokryty z finančních prostředků 

centra ČLK. Finanční prostředky od sponzorů nebyly použity. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 14 hlasujících: 

pro:     14 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Etika a komunikace v medicíně - 12. konference ČLK  

  V pořadí již 12. konference České lékařské komory z cyklu Etika a komunikace v medicíně 

tentokrát na téma „Spravedlnost v medicíně“ v etických a psychologických souvislostech se 

uskutečnila v sídle ČLK v Domě lékařů – Drahobejlova 27, Praha 9 – Libeň, a to ve čtvrtek 

1.12.2022. I tentokrát byli hlavními organizátory konference Doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc. 

a prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. Akce se uskutečnila v hybridní formě, tedy s možností 

prezenční účasti i s možností on line přístupu. U příležitosti konference vydává ČLK ve 

spolupráci s nakladatelstvím Grada stejnojmennou monografii. 

Náklady: 103 414,- Kč 

Výnosy (účastnické poplatky): 385 000,- Kč 

Výsledek: + 281 586,- Kč 

Představenstvo bere informaci na vědomí.  

Hlasování – přítomno 14 hlasujících: 

pro:     14 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Činnost oddělení vzdělávání ČLK – aktuální informace 

  Profesor Dr. Ptáček informoval o vzdělávacím portálu ČLK a o dvou mimořádně úspěšných 

vzdělávacích akcích z poslední doby.  
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1.12.2022: Spravedlnost v medicíně – konference z cyklu Etika a komunikace v medicíně 

pořádaná hybridním způsobem měla 250 platících účastníků, kteří si ve zvýšeném 

účastnickém poplatku zároveň předplatili monografii, kterou ČLK vydává. 

3.12.2022: Rakovina slinivky břišní – zabiják 21. století -  multidisciplinárního rovněž 

hybridní formou pořádaného kurzu, jehož odborným garantem byl doc. MUDr. Oliverius, se 

účastnilo 261 platících účastníků a ČLK vydělala 160 055,- Kč. 

Představenstvo vyslovuje všem pracovníkům oddělení vzdělávání ČLK poděkování. 

Hlasování – přítomno 14 hlasujících: 

pro:     14 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Inventarizační komise 

   Inventarizace majetku ČLK bude provedena k 31.12.2022.  

Představenstvo schvaluje inventarizační komisi ve složení: předsedkyně - Hana 

Kuchyňová, členové – Marie Lakvová, Veronika Bieganská, Naďa Reitschlägerová, 

Pavla Hašková. 

Hlasování – přítomno 14 hlasujících: 

pro:     14 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Výběrová řízení 

   Dr. Přáda, Dr. Aszalayová, Dr. Sojka a Dr. Jehlička podali informace o výběrových 

řízeních, kterých se zúčastnili.  

 

 

3) Jednání a informace   

 

Dostupnost lékařské péče na venkově 

   Dr. Kubek informoval, že 28.11.2022 vystoupil na půdě Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

na Pracovní skupině pro rozvoj venkova Rady vlády pro udržitelný rozvoj s prezentací 

věnovanou problému personální devastace českého zdravotnictví. Jednání se vedle stálých 

členů pracovní skupiny účastnili též zástupci Mz a VZP.  

Představenstvo diskutovalo o nedostatku lékařů, který se netýká pouze všeobecných 

lékařů a lékařů pro děti a dorost. 

 

 

Lex Ukrajina 

   Vláda připravila novelu zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s 

ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (tzv. Lex 

Ukrajina), jejímž účelem je v první řadě prodloužení doby ochrany pro uprchlíky o jeden rok, 

tedy do března 2024. Mz se pokusilo zneužít zákon k tomu, aby bez projednání s profesními 

komorami umožnilo lékařům, stomatologům i lékárníkům z tzv. třetích zemí (mimo EU) 

vykonávat povolání na území ČR bez toho, že by splnili zákonem stanovené podmínky, tedy 

po omezenou dobu bez nostrifikace VŠ diplomu a bez složení aprobační zkoušky.  
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   ČLK trvá na stanovisku, že jako lékař nemůže v ČR pracovat cizinec, který se nedomluví 

česky s pacienty nebo se svými spolupracovníky. Lékaři, kteří vystudovali v zemích mimo 

EU, nemohou v ČR pracovat bez složení tzv. aprobační zkoušky, která ověří jejich znalosti. 

   ČLK dne 25.10.2022 uplatnila své připomínky a vyslovila protest proti tomu, jak Mz 

zneužívá vlnu solidarity se zdravotníky z Ukrajiny k tomu, aby změnilo podmínky pro výkon 

lékařského povolání na území ČR pro všechny lékaře, kteří získali vzdělání mimo EU. 

Obdobně reagovaly též ČSK a ČLnK. 

   Mz připomínky neakceptovalo, a naopak plánovalo umožnit výkon praxe zdravotníkům 

z tzv. třetích zemí i v nelůžkových zdravotnických zařízeních. 

   Připomínky, na kterých účastníci připomínkového řízení včetně ČLK trvali, byly 

vypořádávány 10.11.2022 on line. Za ČLK se účastnil Dr. Mrozek a jednání skončilo 

nedohodou. 

   Dne 29.11.2022 obdržela ČLK nový návrh tzv. Lex Ukrajina, který již žádné změny 

v zákoně č. 95/2004 Sb. neobsahuje. 

Představenstvo bere informace na vědomí. 

 

 

Pracovní skupina ČLK pro digitalizaci zdravotnictví 

   Představenstvo dne 15.9.2022 schválilo vznik Pracovní skupiny ČLK pro digitalizaci 

zdravotnictví.   

   Pracovní skupina na svém jednání 8.11.2022 diskutovala vhodnost uspořádání konference 

ČLK na téma digitalizace zdravotnictví v příštím roce. Z reakcí lékařů na danou problematiku 

vyplývá, že jedním z největších problémů, především pro starší generaci lékařů, jsou 

komplikace při přihlašování do systémů a obnovy certifikátů.   Dr. Kubek 5.12.2022 dopisem 

informoval o zájmu ČLK spolupracovat na digitalizaci zdravotnictví s ministerstvy, které mají 

tuto problematiku v gesci  - ministerstva zdravotnictví, vnitra a ministerstvo pro místní rozvoj, 

informace předána do ÚZIS, SÚKL, Národnímu telemedicínskému centru a Alianci pro 

telemedicínu. Probíhá příprava jednání se zástupci jednotlivých subjektů.    

   Dr. Mečl prezentoval plán další činnosti pracovní skupiny pro digitalizaci zdravotnictví a 

dále předložil návrh na požadavky ČLK pro oblast digitalizace, který bude finalizován s 

předpokladem schválení představenstvem na začátku příštího roku. Proběhla diskuse o 

požadavku lékařů na zjednodušení přihlašování do elektronických zdravotnických systémů.   

   Dr. Kubek se účastnil 13.12.2022 v Senátu ČR setkání Aliance pro telemedicínu, v jehož 

rámci se uskutečnil křest učebnice prof. MUDr. Táborského – Digitální medicína 2022. 

V rámci setkání diskutoval s ředitelem aliance Karlem Novotným a dalšími členy vedení o 

možnostech zapojení ČLK do projektů Aliance.  

Představenstvo bere informace na vědomí.  

 

Zákon o lobbování 

  Zákon o lobbování připravovala již vláda premiéra Babiše, a to v takovém znění, že profesní 

komory byly zahrnovány mezi lobbystické organice. Všechny profesní komory proti tomuto 

protestovaly a hájily stanovisko, že profesní komory by měly být výslovně vyňaty z 

působnosti zákona. Do působnosti jednotlivých komor nepochybně patří mimo jiné 

spolupráce se státními orgány v rámci legislativního procesu, přičemž na tuto činnost by 

nemělo být nahlíženo jako na lobbing. Postavení samosprávných profesních komor je třeba 

zásadně odlišit od postavení klasických lobbistických subjektů, obchodních komor a svazů, 

které v rámci své činnosti zastupují, zpravidla na komerční bázi, zájmy svých klientů. Naproti 

tomu profesní komory, jakožto samosprávné stavovské organizace, vykonávají veřejnou moc 
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na jim svěřeném úseku a logicky se podílejí na legislativním procesu, který se dotýká jejich 

činnosti. 

   Zákon o lobbování byl tématem společných jednání prezidentů profesních komor 

s předsedou vlády a s vybranými ministry 14.3.2019 a 19.6.2019. Předseda vlády ujistil 

prezidenty komor, že jejich úlohu nezpochybňuje, a proto s nimi jedná. Skutečnost, že 

ministerstvem spravedlnosti navrhovaný zákon zahrnuje profesní komory zřízené zákonem 

mezi lobbisty, označil předseda vlády za nesmysl. 

   Zákon o lobbování nebyl v minulém volebním období projednán a schválen. Nová vláda 

připravila vlastní návrh právní úpravy, který je znovu formulován tak nešťastně, že profesní 

komory zřizované zákonem mezi lobbystické organizace zahrnuje. 

   Na společném jednání 7.12.2022 se zástupci profesních komor domluvili, že připomínky 

k návrhu zákona bude uplatňovat každá komora zvlášť. Dr. Kubek zaslal jménem ČLK 

zásadní připomínky dne 12.12.2022.   

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 14 hlasujících: 

pro:     14 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Jednání prezidentů profesních komor  

  Tradiční adventní setkání prezidentů profesních komor pořádala tentokrát Česká 

stomatologická komora dne 7.12.2022. Za ČLK se akce zúčastnili prezident Dr. Kubek a 

viceprezident Dr. Mrozek. 

  Prezident ČLK Dr. Kubek požádá jménem všech zákonem zřizovaných profesních komor 

předsedu vlády prof. Fialu o další společné jednání za účasti vybraných ministrů. 

  V prosinci 2023 se tradiční adventní setkání uskuteční v Domě lékařů na pozvání ČLK.  

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 14 hlasujících: 

pro:     14 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Národní program řešení problematiky HIV 

   Dr. Kubek informoval, že ČLK dne 13.12.2022 vyjádřila zásadní nesouhlas s návrhem, aby 

v případě závažných infekčních onemocnění bylo uplatňováno tzv. „právo být zapomenut“ 

takovým způsobem, že zdravotničtí pracovníci, kteří budou ve styku s HIV pozitivními 

nemocnými HIV, by měli mít utajenu informaci o této nemoci svého pacienta, resp. pacienta, 

kterého ošetřují. Tím by bylo hrubě porušeno právo těchto zdravotnických pracovníků dle 

článku 31 věta prvá Listiny základních práv a svobod i ustanovení o právech zdravotníků dle 

§ 50 odstavce 1 písmene a) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění. 

ČLK nesouhlasí se začleněním „práva být zapomenut“ do systému českého zdravotního 

antidiskriminačního práva a zároveň důrazně žádá Mz i Státní zdravotní ústav, aby jakékoli 

programy zaměřené na utajení přenosné choroby před zdravotníky žádným způsobem a v 

žádném případě nepodporovaly.  

Představenstvo důrazně nesouhlasí s tím, aby pro pacienty s infekčním onemocněním 

bylo aplikováno tzv. „právo být zapomenut“. Zdravotníci při své práci potřebují 

kompletní informace o zdravotním stavu pacienta, a to nejenom pro zajištění správného 

diagnostického a léčebného postupu, ale také z důvodu ochrany svého vlastního zdraví.  
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Hlasování – přítomno 14 hlasujících: 

pro:     14 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Národní program prevence obezity dětí 

   Představenstvo 26.11.2022 schválilo stanovisko VR ČLK, které podporuje vznik národního 

programu prevence obezity u dětí „BF 24“, a souhlasilo s tím, aby se ČLK stala oficiálním 

garantem tohoto programu. Dr. Jehlička byl pověřen tím, aby i nadále přípravu tohoto 

programu koordinoval. 

Představenstvo si vyslechlo prezentaci Dr. Jehličky. 

 

    Dr. Dernerová se připojila k jednání představenstva v 11.25 hodin, přítomno je 15 členů 

představenstva. 

 

 

4) Zahraniční činnost 

 

Jednání EJD – Oslo 11.-12.11.2022 

   Na jednání, kterého se účastnily delegace z 23 zemí zastupovala ČLK místopředsedkyně 

SML ČLK Dr. Hilšerová, která podala písemnou zprávu. 

   Na úvod představili hostující řečníci z NHS – Health Education England a WHO - Europe 

prezentace o zdraví a pracovních podmínkách mladých lékařů, stejně jako o současných 

výzvách v Evropě v oblasti zdravotnictví a plánování pracovní síly ve zdravotnictví.  

   Poté následovalo vlastní zasedání EJD, na kterém členové předsednictva informují o 

aktivitách v minulém roce na evropské úrovni, prezentují budoucí navržené projekty a 

iniciativy a diskutují o navrhovaných politických prohlášeních EJD o zdravotnických 

pracovnících a implementaci evropské směrnice o pracovní době. 

   Účastníci plenárního zasedání EJD přijali dvě důležitá politická prohlášení, jmenovitě EJD 

„Politika týkající se zdravotnické pracovní síly“ a EJD „Politika evropské časové směrnice“. 

Schválila také zprávy členů správní rady a předsedů výborů a aktualizovaný rozpočet na rok 

2023. 

   Následovaly diskuse mezi jednotlivými státy ohledně aktuálních problémů prezentované v 

Národních zprávách a delegace si vyměňovaly nápady a myšlenky o společných výzvách.  

   Nejvíce ohlasů vzbudila prezentace turecké delegace. V Turecku je obrovská inflace, což 

vyvolává vlnu protestních akcí. Lékaři již dlouhodobě mají velké problémy, nyní je největší 

problém finanční, kdy jim plat stačí sotva na živobytí. Turečtí lékaři rovněž čelí násilí. V 

červenci byl například jeden kardiolog 15x postřelen pacientem, že zabil jeho matku. Lékaři 

nemají žádná zastání ve svých zaměstnavatelích, neboť mají svázané ruce. Prezidentka 

Turecké lékařské asociace byla zatčena poté, co vyzvala k prošetření tvrzení, že turecká 

armáda použila chemické zbraně proti kurdským ozbrojencům v severním Iráku. Lékaři chtějí 

odejít ze země, ale nemohou, protože jim stát odchod neumožní. 

   Dr. Kubek informoval, že se jako prezident ČLK obrátil, podobně jako prezidenti dalších 

národních organizací sdružených v CPME, dne 30.11.2022 na prezidenta Turecké republiky 

Erdogana, na ministra spravedlnosti a na ministra zdravotnictví s žádostí, aby prezidentka 

Turecké lékařské asociace profesorka Sebnem Korur Fincanci byla propuštěna z vazby, ve 

které je již od 26.10.2022 poté co dala rozhovor německé televizi.  

 Představenstvo bere informaci na vědomí. 
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Memorandum o zlepšení systému zdravotnictví na Slovensku 

   Představenstvo ČLK vyjádřilo jménem komory solidární podporu slovenským lékařům, 

kteří se snaží zlepšit pracovní podmínky zdravotníků a kvalitu slovenského zdravotnictví. 

   Lékařské odborové sdružení (LOZ), které organizovalo protestní akci slovenských lékařů 

v podobě hromadného podání výpovědí, podepsalo s Vládou SR Memorandum o zlepšení 

systému zdravotnictví na Slovensku. 

   Členové představenstva se seznámili s textem memoranda, které obsahuje závazek vlády 

prosadit komplexní změny ve slovenském zdravotnictví: 

- Změna systému financování zdravotnických zařízení tak, aby platby od ZP odrážely 

skutečné náklady na zdravotní péči včetně důstojné ceny práce zdravotnických 

pracovníků; 

- Zvýšení počtu lékařů a ostatních zdravotníků se zákonnou garancí minimálního 

personálního zabezpečení zdravotnického zařízení a zavedení trestně právní 

zodpovědnosti v případě jeho nedodržování; 

- Ekonomické posílení lékařských fakult, aby mohly vychovávat větší množství 

slovenských lékařů; 

- Reforma vzdělávání lékařů; 

- Nerušit nemocnice nebo jejich oddělení, aniž by bylo zajištěno prostorové a personální 

zabezpečení v nemocnicích, které mají péči převzít; 

- Zabezpečení mzdové konkurence schopnosti při získávání lékařů; 

- Garance, že budou přijati zpět do zaměstnání všichni lékaři, kteří v rámci akce podali 

výpověď a nebudou vůči nim přijímány žádné negativní kroky a pokud tyto kroky 

byly již přijaty, budou odvolány; 

- Úprava pracovních smluv lékařů. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Spolupráce ČLK se Slovenskou lékařskou komorou 

   Dr. Kubek informoval o svém jednání s prezidentem SLK Dr. Oravcem v Brně 13.11.2022. 

Na základě pozvání prezidenta ČLK se prezident a někteří členové představenstva SLK 

zúčastní části jednání představenstva ČLK v sobotu 4.3.2023 v Praze.  

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 15 hlasujících: 

pro:     15 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Uznávání kvalifikace z Velké Británie po brexitu v zemích EU 

   Zástupci Společnosti českých a slovenských lékařů ve Velké Británii se obrátili na ČLK 

s prosbou o pomoc při prosazení změny odmítavého postoje Mz k uznávání kvalifikace, 

kterou získali lékaři z ČR ve Velké Británii poté, co po brexitu skončilo přechodné období. 

GMC – organizace, která má v Británii na starost uznávání kvalifikace zahraničních lékařů, 

údajně kvalifikaci získanou v EU uznává obdobně, jako uznává kvalifikaci ze zemí 

Commonwealthu. Vůči lékařům kvalifikovaným v Británii se údajně vstřícně chová Irsko a 

Švýcarsko.  

   Dr. Kubek požádal CPME o aktuální informace, jak jednotlivé státy EU k problému 

uznávání kvalifikace lékařů získané v Británii po brexitu postupují. Zároveň zástupce 

Společnosti českých a slovenských lékařů ve Velké Británii upozornil, že uznávacím orgánem 
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v ČR není ČLK, ale je jím Mz. Na jaře 2021 zaslala ČLK na Mz společné stanovisko 

evropských lékařských organizací, které vyzývá ke vstřícnosti při uznávání kvalifikací s cílem 

minimalizovat negativní dopady brexitu.  

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

5) Vědecká rada 

 

Dr. Mrozek informoval o jednání Vědecké rady ČLK, které se uskutečnilo dne 1.12.2022. 

 

Vědecká rada ČLK jednomyslně přijala následující stanovisko:  

  Vědecká rada České lékařské komory se seznámila s návrhy Ministerstva zdravotnictví na 

změnu podmínek vstupu zahraničních lékařů do českého zdravotnictví cestou změny zákona 

pomocí Lex Ukrajina. Vědecká rada nedoporučuje zapojovat do praxe zahraniční lékaře bez 

předchozího zvládnutí českého jazyka a bez ověření jejich odborných znalostí.  

   Zapojení ukrajinských lékařů do našeho zdravotnictví tímto způsobem hrozí rizikem 

zneužívání postavení těchto lékařů, kteří se nebudou orientovat v našem systému. Zahraniční 

lékaři nebudou tušit, že doba, kterou takto odpracují není součástí přípravy na aprobační 

zkoušky a není cestou, jak se stát plnohodnotným lékařem v našem státě. 

   Pokud skutečně chceme pomoci ukrajinským lékařům a českému zdravotnictví, je nutno 

těmto lékařům vytvořit takové podmínky, aby co nejrychleji zvládli český jazyk a aby se 

mohli co nejefektivněji připravovat k aprobačním zkouškám.  Z výše uvedených důvodů 

doporučujeme materiálně zajistit tyto lékaře na dobu intenzivních jazykových kurzů a kurzů 

přípravy k aprobačním zkouškám.   

Představenstvo vzalo stanovisko Vědecké rady ČLK na vědomí. 

 

 

Vědecká rada ČLK jednomyslně přijala následující stanovisko: 

   Vědecká rada ČLK doporučuje Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu školství a 

tělovýchovy ČR, aby vytvořila právní podmínky k tomu, že budou automaticky uznávány 

doklady lékařských odborností získaných ve Velké Británii.  Velká Británie byla doposud 

zemí s vysokou úrovní postgraduálního vzdělávání, což se nezměnilo ani jejím vystoupením z 

Evropské unie. Pokud je nám známo, Velká Británie uznává doklady o specializaci získané na 

území Evropské unie. 

Představenstvo vzalo stanovisko Vědecké rady ČLK na vědomí. 

 

6) Licence 

 

 

7) Blok RK 

 

Náhrady pro funkcionáře centrálních orgánů ČLK za práci pro komoru 

   Sjezd schválil zvýšení maximální výše náhrady za ztrátu času spojenou s výkonem funkce 

v orgánech komory z dosavadní částky 400,- Kč za hodinu, na 600,- Kč za hodinu, tedy o 50 %. 

Sjezdem zároveň schválený rozpočet však počítá pouze s navýšením náhrad pro všechny 

funkcionáře centrálních orgánů komory o 25 %, tedy na 500,- Kč za hodinu. 

 

Dr. Vedralová navrhuje usnesení: 

   Představenstvo s účinností od 1.1.2023 navyšuje náhrady všem funkcionářům centrálních 

orgánů ČLK včetně prezidenta a viceprezidenta o 25 %, tedy na 500,- Kč za hodinu. Právo 
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okresních sdružení stanovit ve své kompetenci náhrady vyšší, tedy až do limitu 600,- Kč za 

hodinu tímto není nijak dotčeno. 

Dr. Kubíček se domnívá, že představenstvo není kompetentní k tomu, aby stanovilo zvýšení 

paušální náhrady za výkon funkce prezidenta a viceprezidenta, bez výkazu skutečně 

odpracovaných hodin.   

Dr. Jehlička navrhuje usnesení: 

Výše náhrad za práci se pro funkcionáře centrálních orgánů ČLK stanoví od 1.12.2022 

ve výši Kč 600,- za hodinu v souladu s usnesením Sjezdu ČLK. Výše paušálních náhrad 

pro prezidenta a viceprezidenta se nemění. 

Hlasování – přítomno 15 hlasujících: 

pro:   9 

proti :   0 

zdržel :  6     Návrh byl schválen.  

 

 

8) Různé 

 

Spolek českých lékařů 

   Dr. Kubek informoval, že se 14.12.2022 v Karolinu účastnil jako host slavnostního setkání 

při příležitosti 160. výročí založení Spolku českých lékařů, který je nejstarší lékařskou 

organizací v ČR.  

 

 

Zasedání představenstva a další akce ČLK v 1. pololetí 2023 

 

 

Datum Den Čas Akce Místo konání 

28. 1.                     sobota 9:00  představenstvo ČLK - Praha 

20:00 ples lékařů Palác Žofín 

4. 3. sobota 9:00 představenstvo ČLK - Praha  

16. 3. čtvrtek 15:00 porada předsedů Břevnovský klášter 

19:00 pasování rytíře Břevnovský klášter 

15. 4 sobota 9:00 představenstvo ČLK - Praha 

19. 5. pátek 9:00 představenstvo ČLK - Praha 

15. 6.  čtvrtek  9:00  představenstvo ČLK - Praha  

15:00 porada předsedů ČLK - Praha 

28. 7. pátek  9:00  představenstvo  ČLK – Praha  

 

 

Zasedání představenstva bylo ukončeno v 13:00 hodin. 

 

Příští zasedání představenstva se uskuteční v sobotu 28.1.2023 od 9:00 v Domě lékařů. 

V sobotu 28.1.2023 se od 20:00 v Paláci Žofín v Praze uskuteční 25. Reprezentační ples 

lékařů českých. 

 

 

Zapsala: Hanka Matějková 

 

 

Schválil: MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 


